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1.

CIRCULAR INICIO CURSO 20220907

Benqueridas familias.
Estamos a punto de comezar un novo curso con moita ilusión e o desexo de que poidamos desenvolver a actividade educativa sen sobresaltos.
A continuación vos indicamos unha serie de aspectos a ter en conta cara este curso 2022-23
ENTRADAS E SAÍDAS
Día 8 de Setembro:
Como excepcionalidade, Infantil e Primaria entrarán pola parte de atrás do centro, unha entrada conxunta e simbólica de normalidade,
onde haberá sinalización de filas no patio traseiro.
* O alumnado de 3 anos en período de adaptación entrarán pola porta dianteira principal.
Dia 9 de Setembro e sucesivos
-

Infantil e 1º Ciclo Primaria: Porta de diante do centro como o ano pasado, acceso ao recinto dende ás 08:50 entrada ao
centro ás 09h, as portas pecharanse antes das 09:10. Saídas dende ás 13:55 pola mesma porta de entrada

-

2º e 3º ciclo de Primaria: Porta de atrás do centro, acceso ao recinto ás 08:50 entrada ao centro ás 09h, pecharanse as portas
antes das 09:05. Saídas ás 14h pola mesma porta de entrada.

-

A partir do 19 de Setembro ás familias que cheguen máis tarde do horario establecido pasarán por Dirección para asinar e
xustificar a súa falta de puntualidade de ser o caso.

*Tanto nas entradas como a saídas, consideramos que non é o momento de pararnos a falar co titor/a; tendo outros medios e momentos para
facelo coa tranquilidade que precisa calquera aspecto relacionado cos seus fillos/as.
PERMISOS
É preciso cubrir esta autorización por parte das familias antes do 13 de Setembro.
https://autorizacions.ceipdelaredo.com/
MATERIAL ESCOLAR
Non é preciso traer material escolar os días 08 e 09 de Setembro (agás un estoxo co básico). Tanto o material como os libros serán solicitados
progresivamente polas titoras ao longo da semana que ven.
ANPA
Prégase revisar a páxina do anpa no relacionado a: Comedor, Escola de Familias e Extraescolares....
http://anpa.ceipdelaredo.com
REUNIÓNS FAMILIAS XERAIS, CONSELLOS ESCOLARES, EFEMÉRIDES, CELEBRACIÓNS, EVENTOS, FESTIVOS...
Pódense levar un seguemento da actividade complementaria educativa dende:
http://axenda.ceipdelaredo.com/
Reunión Principio curso Familias
20 Setembro :
▪ 16:00 1º+2º Primaria
▪ 17:00 Infantil EI 5 anos
▪ 17:30 Infantil - EI 3 + 4 anos
27 de Setembro:
▪ 16:15h 3º+4º Primaria

XX Outubro:
▪ Data sen definir, as familias de 5º e 6º de Primaria terán unha sesión informativa de EDIXGAL a cal informa

comunicada polas titoras

Un cordial saúdo Equipo Docente
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